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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิ ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

- ชมการแสดงไฟสดุอลงัการ ณ หมูบ่า้นเยอรมนั 

- สนกุสนานกบัหมิะสขีาว ณ ลานสก ีฟจู ิ

- สกัการะพระใหญไ่ดบทุส ึและ เจา้แมก่วนอมิทองค า วดัอาซากสุะ 

- ชมเมอืงเกา่คาวาโกเอะ  และ หอระฆงัประจ าเมอืง  

- เทีย่วชม หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก  , ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว  

- ชอ้ปป้ิงจใุจชนิจกู ุ , มติซุย เอาทเ์ล็ต  , ถา่ยรปูกบั กนัด ัม้ยนูคิอรน์ ตวัใหม ่

- ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 1 คนื 

 

TOKYO SKI LIGHT-UP  6 DAY 3 NIGHT 

เดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม เร ิม่ตน้ 35,991 บาท 

โดยสารการบนิไทย 
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย  เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ 

  และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

23.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 682 

Day 2 

สนามบนิฮาเนดะ – น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิ– ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวาคจุโิกะ – บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิโ์อชโินะฮกัไก 

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่าน น ัง่

กระเชา้คาจคิาจ ิมคีวามสงู 400 เมตร เป็นกระเชา้ทีจ่ะพาทุกท่านขึน้ไปชมความสวยงามของววิทะเลสาบคาวากูจโิกะ

จากยอดเขาเทนโจ ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ โดยใชเ้วลาประ มาณ 15-20 

นาท ีไฮไลทท์ีส่ าคัญคอืการถ่ายรูปคูก่ับกระตา่ยกับแรคคนูจากมุมยอดเขาอกีดว้ย จากนัน้

น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวาคูชโิกะ หนึง่ในทะเลสาบทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในบรรดา

ทะเลสาบทัง้ 5 ทีอ่ยูร่อบภูเขาไฟฟจู ิและเป็นสถานทีส่วยตดิอนัดับในการถ่ายภาพววิภูเขา

ไฟฟจูใิหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกบัววิของธรรมชาตทิีส่วยงาม 

 เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิโ์อชโินะ ฮกัไก ซึง่เป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟจูไิดส้วยงามทีส่ดุอกีจุดหนึ่ง ซึง่ไดรั้บความ

นิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก และทีน่ี่ยังมีบ่อน ้าศักดิ ์สทิธิอ์ันแสนบรสิุทธิ ์ซึง่เกดิจากหมิะบนยอดเขา

ละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟจูลิงสูพ่ืน้เบือ้งลา่งผดุขึน้เป็นตาน ้า และบอ่น ้าขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึง่ใชเ้วลายาวนานถงึ 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮาเนดะ     

2 สนามบนิฮาเนดะ – น่ังกระเชา้คาจคิาจ ิ– ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวาคจุิ
โกะ - บอ่น ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮกัไก 

         SUN PLAZA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่[♨] 
 

3 กจิกรรม ณ ลานสก ี– ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – เมอืงโตเกยีว – 

 ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ
   Kichijoji Tokyu Rei 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

4 เมอืงคามาครุะ – หลวงพ่อโตไดบทุส ึ- พพิธิภัณฑร์าเมน 

มติซยุ เอาทเ์ล็ต คซิาราส ุ–หมูบ่า้นเยอรมัน – โตเกยีว 
   Kichijoji Tokyu Rei 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

5 เมอืงเกา่คาวาโกเอะ – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี–  

ไดเวอรซ์ติี ้โอไดบะ (กนัดัม้ ยูนคิอรน์) – สนามบนิฮาเนดะ 
    

 

6 สนามบนิสวุรรณภมู ิ-กรุงเทพฯ     

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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3 - 4 ปี  ซึง่ชาวบา้นเชือ่กันว่าถา้น าน ้าในบ่อนี้มาดืม่นอกจากจะไดค้วามสดชืน่จากการลิม้รสน ้าอันบรสิุทธิ ์ยังจะท าให ้

สขุภาพแข็งแรง และจะมโีชคดอีกีดว้ย ทีน่ีท่า่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้นคา้ทีต่ัง้อยูภ่ายในบรเิวณนีอ้ย่างส าราญใจ  

 ค า่  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SUN  PLAZA HOTEL YAMANAKAKO หรอืเทยีบเทา่ 

   รับประทานอาหารค า่ เมนขูาปยูกัษ ์ ณ โรงแรม จากนัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกับการแชน่ ้าธรรมชาต ิ(Onsen) 

 

 

Day 3 

กจิกรรม ณ ลานสก ี– ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสมัผสัความสนุกสนานกบั กจิกรรมหมิะ ณ ลานสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระ

เพลดิเพลนิกบัการสมัผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกับการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อยา่งเป็นประสบ 

การณ์ทีส่นุกไมรู่ล้มื    

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทขุองภูเขาไฟจาก

ทุกมุมโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทอืนในระดับรคิเตอร์ต่างๆกัน รวมไปถงึการ

เสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่กดีขวางตา่งๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้

ตา่งๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ นอกีดว้ย 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

    บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจูก ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม 

เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 

     เย็น  อสิระอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

ราคานี ้ไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกี ชนิดอื่น รวมไปถงึชุดเล่นสกี แต่อย่างใด และ หิมะจะมากหรือน้อย ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ

ในช่วงเวลานัน้ๆ ทางบริษัทจะขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นสกี โดยรักษาสทิธ์ิของลูกค้าเป็นส าคัญ) 
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Day 4 

    เมอืงคามาครุะ – หลวงพอ่โตไดบทุส ึ– พพิธิภณัฑร์าเมน –มติซุย เอาทเ์ล็ต คซิาราซุ – หมูบ่า้นเยอรมนั 

    - โตเกยีว 

     เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางไปที ่เมอืงคามาคุระ (Kamakura) เมอืงชายฝ่ังในเขตจังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) ปัจจุบันกลายเป็นเมอืง

เล็กๆทีด่งึดูดเหล่านักท่องเทีย่วใหแ้วะมาเยีย่มเยยีน อกีทัง้ถูกขนานนามใหเ้ป็น “เกยีวโต

แห่งฝ่ังตะวันออก”...จากนั้น น าท่านไปเขา้ชม “หลวงพ่อโต” แห่ง วดัโคโตคุอ ิน 

(Kotokuin Temple)  เป็นรูปหล่อโลหะที่สูง 13.35 เมตร ตัง้อยู่กลางลานวัด (เป็นรอง 

หลวงพ่อโต ทีว่ัดโทไดจ ิเมอืงนารา)..คาดกันวา่สรา้งเสร็จในปี 1252 แล  ะกอ่นนัน้เคยอยู่

ในอารามหลังใหญ ่แตท่วา่ไดถ้กูคลืน่พายไุตฝุ้่ นโหมกระหน ่าอยูห่ลายครัง้ในชว่งศตวรรษที่

14-15 จนกระทั่งมาอยู่กลางแจง้ตราบจนทกุวันนี้...จากนัน้ เขา้ไปทีเ่มอืงโยโกฮาม่า เขา้ชม พพิธิภณัฑร์าเมน (Ramen 

Museum Yokohama)..สถานทีร่วมเรือ่งราวทกุอย่างเกีย่วกบัราเมน ไมว่า่จะเป็นประวัตคิวามเป็นมา ชนดิของราเมน มกีาร

จัดบรรยากาศจ าลองของถนนและอาคารบา้นเรอืนของชติะมาจ ิ(Shitamachi) เมอืงเกา่ของโตเกยีวในยุคปี 1958 ซึง่เป็น

เมอืงทีร่าเมนไดรั้บความนยิมอยา่งรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงอยู ่8 รา้นใหนั้กทอ่งเทีย่วไดล้องเลอืกชมิ กนัดว้ย  

    เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ภายใน พพิธิภณัฑร์าเมน 

    บา่ย น าทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ มติซุย เอา้ทเ์ล็ต ปารค์ คซิาราซุ เอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ ่เป็นศนูยร์วมแฟชัน่อนัทนัสมัย    

                        แหลง่รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถงึ 128 แบรนด ์เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้  

                       ส าหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีาและสนิคา้ทั่วไป จากนัน้น าทา่นสู ่                  

  หมูบ่า้นเยอรมนั แหง่เมอืงโตเกยีว เทศกาลแสดงไฟสดุอลงัการดว้ยการประดบัหลอดไฟกวา่ 3 ลา้นดวง   

                        หลากหลายสทีีป่ระดบัประดาอยา่งสวยงามอยูเ่ต็มพืน้ที ่ถอืเป็น 1 ใน 3 ของการประดบัไฟทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในภมภิาค  

                        ตะวนัออก จดุเดน่ของทีน่ีค่อื อโุมงคส์ายรุง้ สงูถงึ 70 เมตรและโชวแ์สงสเีสยีง 3D illumination ทีผ่สมผสานกนั   

                        อยา่งลงตวั  

เย็น  อสิระอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

Day 5 

เมอืงเกา่คาวาโกเอะ – โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ –  

สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                   

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกเอะ ตัง้อยู่ในเขตจังหวัดไซตามะ เมอืงแห่งปราสาททีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ น 

ซึง่เป็นทีรู่จั้กในลักษณะการกอ่สรา้งอาคารแบบทีเ่รยีกวา่ ครุะซคึุร-ิรา้นคา้หรอือาคารโกดงัไม ้2 ช ัน้ทีก่ าแพงกอ่ดว้ย

ดนิ  ถอืเป็นยา่นการคา้เกา่แกม่าตัง้แตส่มัยเอโดะสองขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนในสมัยกอ่นเรยีงรายตดิกัน ซึง่ไดรั้บการ

อนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีณ ปัจจบุันไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็นรา้นอาหาร รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึ และพพิธิภัณฑ ์มหีอระฆง้โทคโินะ
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คาเนะ สรา้งจากไมใ้ชเ้พื่อเตือนเมื่อเกิดไฟไหม ้ที่ถูกสรา้งแทนของเดิมเนื่องจากโดนไฟไหมเ้มื่อปี 1892 อันเป็น

สัญลักษณ์ส าคัญของพื้นที่ ดว้ยลักษณะสิง่ก่อสรา้งและบรรยากาศโดยรอบท าใหท้ี่นี่ได ้

สมญานามวา่ “ เมอืงเอโดะนอ้ย ” ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเดนิเทีย่วชม และเลอืกซือ้

ของฝากพื้นเมอืงมากมาย น าท่านเดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิ (Sensoji 

Temple) วัดทีว่า่กันวา่ เกา่แกท่ีส่ดุใ นกรุงโตเกยีว ซึง่เคยเป็นวัดทีเ่หลา่โชกนุและซามูไร
ใหค้วามเลือ่มใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดตี  น าทา่นนมัสการ องคเ์จา้แม่กวนอมิทองค า ทีป่ระดษิฐานในวหิารหลังใหญ ่

(อยูห่ลังฉากมา่นกัน้)  และ ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั “คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ)” ซึง่มโีคมไฟสแีดงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น 

“โคมไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก” มคีวามสงูใหญ่ถงึ 4.5 เมตร  อกีทัง้ยังม ี “ถนนนากามเิสะ” ถนนรา้นคา้แหลง่รวมสนิคา้ของ

ทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย   จากนัน้จะขอพาทกุทา่นไปยนืถ่ายรูป กับ TOKYO SKY TREE  ทีบ่รเิวณสะพานขา้มแม่น ้าสมุดิะ 

(ใกลว้ัดอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยสง่สญัญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ 22 MAY 2012   มี

ความสงูที ่634 เมตร (แซงหนา้โตเกยีวทาวเวอรไ์ป 301 เมตร) เป็นหอคอยสง่สญัญาณทีส่งูทีส่ดุในโลก   

 เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

  น าทกุทา่นขา้ม สะพานเรนโบว ์(Rainbow Bridge)  เพือ่ไป ยัง Diver City Tokyo Plaza  

  เป็นชอ้ปป้ิงคอมเพลก๊ซแ์หง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว  รวมไปถงึไฮไลทข์องทีน่ี ่  หุน่กนัด ัม้ตวัใหมรุ่น่ 

  RX-0 ยนูคิอรน์  ทีไ่ดรั้บการประกอบเสร็จ อยา่งสมบรูณ์เเลว้ ทีบ่รเิวณหนา้หา้งไดเวอร ์ซติี ้

  โตเกยีว พลาซา  และใหท้กุทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 เย็น  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ 

  21.00 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ  

 

Day 6 

สนามบนิฮาเนดะ –  สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

00.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 661 

05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

********************************** 
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TOKYO SKI LIGHT-UP   BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

12-17 มกราคม 2561 35,991 35,991 34,991 7,900 

16-21 มกราคม 2561 38,991 38,991 37,991 7,900 

19-24 มกราคม 2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

23-28 มกราคม 2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

26-31 มกราคม 2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

30 มกราคม-04 กมุภาพันธ ์2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

02-07 กมุภาพันธ ์2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

09-14 กมุภาพันธ ์2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

15-20 กมุภาพันธ ์2561 41,991 41,991 40,991 7,900 

23-28 กมุภาพันธ ์2561 40,991 40,991 39,991 7,900 

28 กมุภาพันธ-์05 มนีาคม 2561 41,991 41,991 40,991 7,900 

09-14 มนีาคม 2561 40,991 40,991 39,991 7,900 

13-18 มนีาคม 2561 40,991 40,991 39,991 7,900 

16-21 มนีาคม 2561 41,991 41,991 40,991 7,900 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 3. การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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 4. การยกเลกิการเดนิทาง 

 4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับ

สาย การบนิและค่ามัดจ าที่พัก รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่า

ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  ** 

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

 4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิ

กอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

 2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั 

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละ

ไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
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คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ในการขอวซีา่

ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 5. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

 6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงค์

เพือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัติ

ในการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

 1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

 2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

 3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

 4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
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 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, 

ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอื

มารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 


